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 :المقدمة
 الحمد هلل والصالة والسالم على محمد وآله.

ا بعد:  لعل اهلل عز وجل ينفع اظتسلمُت  فهذه أحكام ؼتتصرة من أحكام األضاحي انتقيتها من أدلة الكتاب والسنةأمَّ
ومل أستوعب رتيع الفروع الفقهية فإنَّ مرد ذلك إىل اظتطوالت  والسنة،وقد ذكرت فيها أىم اظتسائل الواردة يف الكتاب  هبا،

 .من كتب الفقو
 فأقول مستعيناً باهلل تعاىل:

 :حكم األضحٌةفصل: فً 
 .ابتداءاً  وال أعلم دليالً صحيحاً صرحياً يف وجوهبا األضحية سنة مستحبة يف قول أكثر أىل العلم.

ا جتب وتتعُت  وأزتد،ىو مذىب الشافعي و  أضحية،لكنها جتب إذا عينها فقال: ىذه  وذىب أبو حنيفة ومالك إىل أَّنَّ

 ،70001) [اىنربٍمبا رواه البيهقي يف ] لووحيتج  تيمية،وىو اختيار شيخ اإلسالم ابن  أضحية،بالشراء مع نية كوَّنا 

 اشًتيتموىا ما بعد أصاهبا كان إن : ))فقال عوراء ناقة فيها لو ىدياً  رأى: الزبَت بنا أنَّ  :حصُت أيب من طريق (77911
 ((. فأبدلوىا تشًتوىا أن قبل أصاهبا كان وإن ،فأمضوىا

 فرق بُت اعتدي واألضحية يف ذلك. واهلل أعلم. يظهر يل. وىو وإن كان وارداً يف اعتدي فال : إسناده صذْخقيد

 .بٌان المكان الذي تشرع فٌه األضحٌةفصل: فً 
وأمَّا مشروعيتها يف السفر فلما رواه  كثَتة،أمَّا مشروعيتها يف اضتضر فاألدلة يف ذلك   واضتضر،تشرع األضحية يف السفر 

 ".ىذه لحم أصلح ثوبان يا" :قال مث ضحيتو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول ذبح )) :قال ثوبان عن (7911مسلم )
 ((. اظتدينة قدم حىت منها أطعمو أزل فلم

 امنَّ  الرجل فجعل األضحى فحضر سفر يف كنا )) :قال أبيو عن كليب بن عاصم عن من طريق (3474وروى النسائي )
 ىذا فحضر سفر يف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول مع كنا :مزينة من رجل لنا فقال والثالثة باصتذعتُت اظتسنة يشًتي

 ِمْنوُ  يُوِفي ِمم ا يُوِفي اْلَجذَعَ  ِإن  " :وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول فقال والثالثة باصتذعتُت اظتسنة يطلب الرجل فجعل اليوم
 " ((.الث ِني  

 .ىرا ددّث دسِقيد: 

 وىذا مذىب رتهور العلماء خالفاً أليب حنيفة.
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 .ما ٌجب مراعاته فً األضحٌةفصل: فً بٌان 
 .أن تكون األضحية من بهيمة األنعام أوالً:

 اىْإَّْؼَاًِ{ تَيََِْحِ ٍِِْ زَشَقَيٌُْ ٍَا ػَيََ اىيَّوِ اسٌَْ ىَِْرْمُسًُا ٍَنْسَنًا جَؼَيْنَا ؤٍَُّحٍ }ًَىِنُوِّ :والدليل قول اهلل تعاىل

 .[43/اضتج]
 وهبيمة األنعام ىي اإلبل والبقر والغنم.

ا الشاة فال سبعة،في البدنة والبقرة عن  المشتركون أن ال يزيد ثانٌاً:  الشخص عن إالَّ  تجزئ وأمَّ

 .بيته أهل وعن
 صلى- اللَّوِ  َرُسولِ  َمعَ  )) ََنَر نَا قَاَل: اللَّوِ  َعب دِ  ب نِ  َجاِبرِ  ( َعن  7477ما رواه مسلم ) ودليل االشتراك في البدنة والبقرة

َدي ِبَيةِ  َعامَ  -وسلم عليو اهلل َعةٍ  َعن   ال َبَدنَةَ  اضتُ  َعٍة (( َعن   َوال بَ َقرَةَ  َسب    .َسب  
وإذا اشًتك  أوىل،اب وأمَّا الزيادة فتجزئ من ب السبع،: والغرض من ذلك أن ال يقل نصيب الشريك الواحد عن قلت

وأمَّا من نقص  السبع،فيجزئ من كان لو  السبع،بقرة وكان لكل واحد منهم السبع غَت رجلُت اشًتكا يف ذتانية يف بدنة أو 
 عن السبع فال جيزؤه ذلك أضحية.

 فإنَّ السبع مبثابة الشاة الواحدة. على من أراد القربة وأراد بعضهم اللحم فال يضر ذلك م القربة،وإذا أراد بعضه

 كانوا سواء للتضحية بقرة أو بدنة يف سبعة يشًتك أن جيوز: )) (497/ 7)[ اجملٌَعرزتو اهلل يف ] قال العالمة النووي

 ىذا تطوعاً  أو منذورة أضحية كان وسواء اظتتقرب عن فيجزئ اللحم يريد بعضهم أو متقربُت أو واحد بيت أىل كلهم
 .مالك أصحاب بعض قال وبو الواجب دون التطوع يف جوزه داود أنَّ  الَّ إ العلماء ورتاىَت وداود أزتد قال وبو مذىبنا

 ((. الواحدة الشاة يف جيوز ال كما مطلقاً  االشًتاك جيوز ال :مالك وقال ،جاز متقربُت كلهم كانوا نإ :حنيفة أبو وقال
 : قول اإلمام مالك غَت صحيح وىو ػتجوج بالسنة. قلت

 - اللَّوِ  َرُسولَ  )) َأنَّ  َعاِئَشَة: ( َعن  7991ما رواه مسلم ) عن الرجل وأىل بيتو تجزئوالدليل على أن  الشاة الواحدة 
ُركُ  َسَوادٍ  يف َيطَأُ  أَق  َرنَ  ِبَكب شٍ  أََمرَ  - وسلم عليو اهلل صلى  يَا" عَتَا: فَ َقالَ  ِبوِ  لُِيَضحِّيَ  ِبوِ  َفُأِتَ  َسَوادٍ  يف َويَ ن ظُرُ  َسَوادٍ  يف َويَ ب  

 ."اْلُمْديَةَ  َىُلمِّي َعاِئَشةُ 
 ِمنْ  تَ َقب لْ  الل ُهم   الل وِ  بِاْسمِ " قَاَل: مُثَّ  َذََبَوُ  مُثَّ  فََأض َجَعوُ  ال َكب شَ  َوَأَخذَ  َأَخَذَىا مُثَّ  فَ َفَعَلت  . "ِبَحَجرٍ  اْشَحِذيَها" قَاَل: مُثَّ 

 .بِِو (( َضحَّى مُثَّ . "ُمَحم دٍ  ُأم ةِ  َوِمنْ  ُمَحم دٍ  َوآلِ  ُمَحم دٍ 
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 بن صياد عن عطاء بن اهلل عبد بن ( من طريق عمارة4731وابن ماجة ) (،7101والًتمذي ) (،7044وروى مالك )
  فقال: وسلم؟ عليو اهلل صلى اهلل رسول عهد على الضحايا كانت كيف األنصاري أيوب أبا سألت: يقول يسار

 ترى ((. كما فصارت الناس تباىى حىت ويطعمون فيأكلون بيتو أىل وعن عنو بالشاة يضحي الرجل )) كان
 والصواب ما أثبتناه. يسار،: وقد وقع يف بعض نسخ اظتوطأ عمارة بن قلت

 .صذْخددّث  ىراقيد: 

الرجل عنو وعن أىل بيتو َبيوان كامل   يواألوىل أن يضح العلم،ويف إجزاء السبع عن الرجل وعن أىل بيتو نزاع بُت أىل 
 ن تقدم من أىل العلم.مَّ وىو اظتنصوص ع اظتاضية،األدلة  كما تدل عليو

 واحدة، شاة بيتو أىل عن الرجل يذبح أن بأس وال: : )) فصل(311/ 07) [املغينرزتو اهلل يف ] قال العالمة ابن قدامة

 .(( ىريرة وأيب عمر ابن عن ذلك وروي .وإسحاق واألوزاعي والليث مالك قال أزتد، وبو عليو نص .بدنة أو بقرة أو

 الدعوة ىذه أئمة من التشريك جواز مبنع أفىت : )) وؽتن(491/ 77) [اىيجنح فراًٍكما يف ]  قالت اللجنة الدائمةو 

 .اهلل (( رزتهم إبراىيم بن ػتمد الشيخ السعودية الديار ومفيت بطُت، أبا اهلل عبد والشيخ اللطيف، عبد بن اهلل عبد الشيخ
 واختارت اللجنة اصتواز.

ا باألجر، َبيث اشًتاك الرجل يف األضحية عنو وعن أىل بيتو  :تنبٌه تكون األضحية يف ملك ال يكون يف اظتلك وإَّنَّ
 ويشرك سائر أىل البيت يف األجر. أحدىم،

 والضحايا اعتدي يف االشًتاك يف الفقهاء واختلف: )) (749/ 70)[ اىرَيْدرزتو اهلل يف ] قال العالمة ابن عبد البر

 من أكثر أو سبعة كانوا وسواء البيت أىل وعن نفسو عن البدنة أو البقرة أو الشاة يذبح أن للرجل جيوز :مالك فقال
 األجنبيُت عن جيزئ وال عنهم تطوع إذا جيزئ اإَّنَّ  فيذبحوىا بالشركة بينهم يشتروىا أن يجوز وال فيها يشركهم سبعة
 ((. مالك قول كلو ىذا

 جيوز ال وأنَّ  على غتمعون العلماء أنَّ  واضتاصل: )) (079/ 1)[ اىثْاُ ؤضٌاءرزتو اهلل يف ] قال العالمة الشنقيطيو 

 األجر، يف معو بيتو أىل اشًتاك وينوي بالشاة نفسو عن فيضحي واحداً  اظتالك كون اأمَّ  األضحية، شاة يف مالكُت اشًتاك
 ((. عليو الصحيحة النصوص لداللة; فيو خيتلف أن ينبغي فال ،رتيعاً  عنهم اإلسالمي الشعار بو يتأدى ذلك وأن
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 .الشرعي في البهيمة السنمراعاة  ثالثاً:
 عليو اهلل صلى- اللَّوِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  َجاِبرٍ  ( َعن  7994والثٍت من غَته. ظتا رواه مسلم )ال جيزئ إالَّ اصتذع من الضأن ف

 .(( الض ْأنِ  ِمنَ  َجَذَعةً  فَ َتْذَبُحوا َعَلْيُكمْ  يَ ْعُسرَ  َأنْ  ِإال   ُمِسن ةً  ِإال   َتْذَبُحوا الَ  )) :-وسلم
 كليب بن ( من طريق عاصم4730وابن ماجة ) (،0707أبو داود )وجيزئ اصتذع من الضأن وإن وجدت اظتسنة ظتا رواه 

ا يُ َوفِّي اْلَجذَعَ  ِإن   رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال: )) أبيو غتاشع بن مسعود أنَّ  عن  .(( الث ِني   ِمْنوُ  يُ َوفِّي ِمم 
 ( من طريق عاصم بو ومل يسمي الصحايب.3474ورواه النسائي )

 .ىرا ددّث دسِقيد: 

 كل شيء ((. من الثنية ىي اظتسنة: العلماء : )) قال(319/ 9)[ ٍسيٌ شسحرزتو اهلل يف ] قال العالمة النووي

 واصتذع من الضأن دون ذلك ولو عالمتان: ثناياه،: والثٍت من سقطت قلت
 : نوم الصوفة على ظهرة.ألولىا

 : النزو على اإلناث. واألخرى

ا: اضتريب إبراىيم : )) قال(701/ 74)[ املغين ]رزتو اهلل يف قال العالمة ابن قدامة  ينزو ألنَّو الضأن; من اصتذع جيزئ إَّنَّ

 .(( ثنياً  يكون حىت يلقح مل اظتعز من كان فإذا فيلقح،
 إذا الضأن تعرفون كيف: البادية أىل بعض سألت: يقول أيب وشتعت: القاسم أبو : )) قال(701/ 74)رزتو اهلل  وقال

 .(( أجذع قد وأنَّ  علم ظهره، على الصوفة نامت فإذا زتاًل، مادام ظهره على قائمة الصوفة تزال ال: قال أجذع؟
 : وقد اختلف العلماء يف حتديد اصتذع من الضأن من حيث السنُت فأقل ما قيل ما استكمل ستة أشهر وأكثر ما قيلقلت

 استكمل سنة. ما
 .وىذا قول أكثر العلماء يف السادسةوأمَّا الثٍت من اإلبل فما استكمل ستس سنُت ودخل 

والقول اآلخر ما  حنيفة،وأيب  أزتدو  مالك وأمَّا الثٍت من الغنم فما استكمل سنة ودخل يف الثانية يف مذىب اإلمام
 .وىو مذىب اإلمام الشافعي استكمل سنتُت ودخل يف الثالثة

وعند اظتالكية ما استكمل ثالث سنُت  اصتمهور،يف مذىب  وأمَّا الثٍت من البقر فما استكمل سنتُت ودخل يف الثالثة
 ودخل يف الرابعة.

: ومع وجود مثل ىذا النزاع بُت العلماء فالذي ينبغي ىو الرجوع إىل الوصف الشرعي اظتذكور يف معرفة ذلك على ما قلت
 سبق بيانو. واهلل أعلم.
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 .في األضحية يجزئأن ال تكون البهيمة معيبة بعيب ال  رابعاً:
وأبو داود  (،77979 ،77191 ،77144تنب من الضحايا ما نص اضتديث على اجتنابو وىو ما رواه أزتد )ج  يُ ف َ 
 عبد بن ( من طريق سليمان4733وابن ماجة ) (،7391والًتمذي ) (،3417 ،3410 ،3499والنسائي ) (،0703)

ُروزَ  ب نِ  ُعبَ ي دِ  َعن   الرزتن  اهلل صلى- اللَّوِ  َرُسولُ  ِفيَنا )) قَامَ  فَ َقاَل: األضاحي يف  جَيُوزُ  الَ  َما َعاِزبٍ  ب نَ  ال بَ رَاءَ  َسأَل تُ  قَالَ  فَ ي  
 َعَورَُىا بَ يِّنٌ  اْلَعْورَاءُ  اأَلَضاِحي ِفي َتُجوزُ  الَ  َأْرَبعٌ " فَ َقاَل: أَنَاِمِلوِ  ِمن   أَق َصرُ  َوأَنَاِمِلي َأَصاِبِعوِ  ِمن   أَق َصرُ  َوَأَصابِِعي -وسلم عليو

 ." ((تُ ْنِقي الَ  ال ِتي َواْلَكِسيرُ  ظَْلُعَها بَ يِّنٌ  َواْلَعْرَجاءُ  َمَرُضَها بَ يِّنٌ  َواْلَمرِيَضةُ 

والصحيح شتاعو منو كما  الرزتن مل يسمع من عبيد بن فَتوز،وقد قيل أنَّ سليمان بن عبد  ،صذْخىرا ددّث قيد: 

 أثبت ذلك اإلمام شعبة بن اضتجاج.

 فَتوز، بن عبيد شتعت:  قال سليمان عن شعبة رواه مث: )) (44/ 73)[ اىسنِ ٍؼسفحرزتو اهلل يف ] العالمة البيهقيقال 

 ورواه فَتوز، بن عبيد عن يزيد، بن خالد موىل القاسم عن الرزتن، عبد بن سليمان عن الليث، عن عمر، بن عثمان ورواه
 دييل البخاري وكان فيو، القاسم ذكر دون فَتوز، بن عبيد عن سليمان، عن الليث، عن الليث، أصحاب وسائر بكَت، ابن
 ((. أعلم واهلل عمر، بن عثمان رواية يرضى وال شعبة، رواية تصحيح إىل

 (4733وابن ماجة ) ،(3410النسائي )و  (،77199 ،77144أزتد ) : ورواية شعبة اظتثبتة للسماع رواىاقلت
 فلو حكمها وما كان أعظم منها فهو أوىل بعدم اإلجزاء. من العيوب وما كان مثلها

 العور وأقل: الشافعي : )) قال(777/ 71)[ احلاًُرزتو اهلل يف ] فقال الماوردي((.  العوراء بين عورىا)) فأم ا 

 مل أكثر ناظرىا من الذاىب كان فإن: نظر بعضو وبقي بعضو أذىب ببياض ناظرىا غطى فإن الناظر يغطي الذي البياض
 .(( أجزأت أقل الذاىب كان وإن جتزئ،

 اليت: ىي عورىا البُت : )) فالعوراء(17/ 01) [اىؼثَْني ًزسائو فراًٍ جمٌَعرزتو اهلل كما يف ] وقال العالمة ابن عثيمين

ا رآىا ظتن يتبُت ، بياض عليها أو غائرة، أو ناتئة، العُت تكون َبيث عوراء أَّنَّ ا رآىا ظتن يتبُت بُتِّ  .عوراء (( بأَّنَّ

 اضتديث يف : )) والذي(707/ 74) [املغينرزتو اهلل يف ] فقال العالمة ابن قدامة((.  المريضة بين مرضهاوأمَّا )) 

 .أصح وىو ويفسده، ضتمها ينقص ذلك عليها ألنَّ  أثره يبُت اليت وىي مرضها، البُت اظتريضة
 .الشافعي أصحاب قول وىذا .كثر إذا ويهزل اللحم يفسد اصترب ألنَّ  اصترباء; باظتريضة اظتراد أنَّ  القاضي وذكر
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 اللحم يفسد اظترض كان فإن اللفظ، يقتضيو كما العموم يقتضي واظتعٌت دليل، بال للعموم وختصيص للمطلق، تقييد وىذا
 واظتعٌت ((. اللفظ عموم مع للتخصيص معٌت فال وينقصو،

 وينقصو، اللحم يفسد ذلك ألنَّ  مرضها"; البُت : )) و"اظتريضة(4/019) [املثدع] يف رزتو اهلل مفلح ابن وقال العالمة

ا بيًنا; يكن مل إذا وأنَّ  على فدل ا جتزئ أَّنَّ  (.( الصحة من قريبة ألَّنَّ
ا العرجاء برجلها اظتشي ديكنها ال اليت :((. فقيل العرجاء بين ضلعها))  وأم ا  تضع كانت لو حىت قوائم الثثب دتشي إَّنَّ

 جاز. هبا وتستعُت األرض على الرابعة
 ال يسَتاً  كان وأمَّا إن القطيع، عن وتتخلف الطيب الكالء إىل اظتاشية تسبقها َبيث عرجها اشتد ىي اليت العرجاء وقيل:
 يضر. مل اظتاشية عن خيلفها

 والقوالن متقاربان.
 ىي العجفاء اعتزيلة اليت ال مخ يف عضامها من شدة ىزاعتا. ((. الكسير التي ال تنقي))  وأم ا

 ال جتزئ من باب أوىل. بالكلية،والقعيدة اليت ال تستطيع اظتشي  القوائم،ومقطوعة بعض  والعمياء،: قلت
ونازع يف ذلك أبو  اصتمهور،وىو مذىب  ذلك،وما طرأ عليها من العيب بعد إجياهبا من غَت تعد من مالكها فال يضر 

 حنيفة.
 .أن ال تستبدل إالَّ بما هو خير منها خامساً:

 عن عطاء عن اظتعلم حبيب عن سلمة بن زتاد من طريق (4401وأبو داود ) (،73997ما رواه أزتد ) واضتجة يف ذلك
 صل" :فقال اظتقدس بيت يف أصلي أن مكة عليك اهلل فتح إن نذرت إّنِّ  اهلل رسول يا الفتح يوم قال رجالً  أنَّ  )) :جابر

 " ((.إذا شأنك" :فقال فسألو ".ىنا ىا صل" :فقال فسألو ".ىنا ىا

 .ىرا ددّث صذْخقيد: 

 ىذا وإىل بالنذر يف ذلك. واألضحية شبيو نذره،والشاىد منو أنَّ النيب صلى اهلل عليو وسلم نقلو إىل ما ىو أحسن يف 
 ذىب اصتمهور خالفاً للشافعي رزتو اهلل فإنَّو منع من ذلك.
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 .األضحٌةما ٌستحب مراعاته فً فصل: فً ذكر 
 .   في أضحيته بالبدنة ثم البقرة ثم الشاة ثم شرك في بدنة ثم شرك في بقرة يبدأ أن أوالً:

 َمنِ  )) قَاَل: -وسلم عليو اهلل صلى- اللَّوِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُىَري  رَةَ  َأيب  ( َعن  710ومسلم ) (،777وذلك ظتا رواه البخاري )
 رَاحَ  َوَمنْ  بَ َقَرةً  قَ ر بَ  َفَكأَن َما الث انَِيةِ  الس اَعةِ  ِفي رَاحَ  َوَمنْ  بََدنَةً  قَ ر بَ  َفَكأَن َما رَاحَ  ثُم   اْلَجَنابَةِ  ُغْسلَ  اْلُجُمَعةِ  يَ ْومَ  اْغَتَسلَ 

 الس اَعةِ  ِفي رَاحَ  َوَمنْ  َدَجاَجةً  قَ ر بَ  َفَكأَن َما الر ابَِعةِ  الس اَعةِ  يفِ  رَاحَ  َوَمنْ  َأقْ َرنَ  َكْبًشا قَ ر بَ  َفَكأَن َما الث الِثَةِ  الس اَعةِ  ِفي
 .(( الذِّْكرَ  َيْسَتِمُعونَ  اْلَمالَِئَكةُ  َحَضَرتِ  اإِلَمامُ  َخَرجَ  فَِإَذا بَ ْيَضةً  قَ ر بَ  َفَكأَن َما اْلَخاِمَسةِ 

 شَؼَائِسَ ُّؼَظٌِّْ ًٍََِْ ذَىِلَ}أنَّ األضحية بالبدنة أو البقرة أفضل من األضحية بالشاة قول اهلل تعاىل:  على وؽتا يدل أيضاً 

 واإلبل أعظم جسماً وأكثر ضتماً وأغلى ذتناً من الغنم والبقر. ،[40: اضتج] {اىْقُيٌُبِ ذَقٌٍَْ ٍِِْ فَإَِّّيَا اىيَّوِ

وىذا يدل على فضلهما على  شياه، سبع تعدل منهما واحدة فكل اعتدي، يف سبعة عن فإنَّ البدنة والبقرة جتزءان وأيضاً 
 الشاة الواحدة.

 فِِ ىَنٌُْ مَاَُ ىَقَدْ} وذىب اإلمام مالك إىل أنَّ األفضل األضحية بالشياه لقول اهلل تعاىل: اصتمهور،وىذا مذىب 

 .[07: األحزاب] {مَثِريًا اىيَّوَ ًَذَمَسَ اىْأخِسَ ًَاىًٌََْْْ اىيَّوَ َّسْجٌُ مَاَُ ىََِِْ دَسَنَحٌ ؤُسٌَْجٌ اىيَّوِ زَسٌُهِ

 (1110وىو ما رواه البخاري ) الغنم،أنَّ النيب صلى اهلل عليو وسلم قد ضحى بغَت  وقد جاء ما يدل على :قلت

 .باظتصلى (( وينحر يذبح وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول كان )) :قال عنهما، اهلل رضي عمر، ابن عن 
 : والنحر معهود يف اإلبل دون البقر والغنم.قلت

 فتضحية النيب صلى اهلل عليو وسلم حينئٍذ بالشاة إمَّا ألنَّ ىذا الذي تيسر لو أو أنَّو أراد التيسَت على أمتو. واهلل أعلم.
ا أضحية النيب صلى اهلل عليو وسلم. روى البخاري ) والضأن أفضل من المعز  أنس ( عن7999ومسلم )( 1191ألَّنَّ

ِ  وسلم عليو اهلل صلى النَّيبي  )) َضحَّى: قال ِ  ِبَكب َشُت  َلَحُت  ِ  أَم  َلوُ  َوَوَضعَ  وََكب َّرَ  َوشَتَّى بَِيِدهِ  َذََبَُهَما أَق  َرنَ ُت  ِصَفاِحِهَما  َعَلى رِج 
.)) 

 بقرة،ضل من التضحية بسبع بدنة أو يدالن على أنَّ التضحية بالشاة أف ُتحديث أنس وحديث أيب ىريرة اظتاضي: قلت
ا قرب كبشًا  ومل يذكر سبع البدنة وال  أقرن،وذلك أنَّ النيب صلى اهلل عليو وسلم ذكر أنَّ من جاء يف الساعة الثالثة فكأَّنَّ

 وألنَّ ىدي النيب صلى اهلل عليو وسلم ىو التضحية َبيوان كامل. البقرة،سبع 
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 .ونفيسة وثمينة سمينة يستحب في األضحية أن تكون ثانٌاً:
قال ابن عباس: تعظيمها استسماَّنا  [40/اضتج]اىْقُيٌُبِ{ ذَقٌٍَْ ٍِِْ فَإَِّّيَا اىيَّوِ شَؼَائِسَ ُّؼَظٌِّْ ًٍََِْ ذَىِلَ}لقولو تعاىل 

 واستعظامها واستحساَّنا.
 بِالل وِ  اإِليَمانُ " قَاَل: أَف َضلُ  اأَلع َمالِ  أي اللَّوِ  َرُسولَ  يَا )) قُ ل تُ  قَاَل: َذر   َأيب  ( َعن  73ومسلم ) (،0177وروى البخاري )

 ." ((َثَمًنا َوَأْكثَ ُرَىا َأْىِلَها ِعْندَ  َأنْ َفُسَها" قَاَل: أَف َضلُ  الرِّقَابِ  أي قُ ل ُت: قَالَ . "َسِبيِلوِ  ِفى َواْلِجَهادُ 
يسمنون  اظتسلمون وكان باظتدينة األضحية نسمن )) كنا قال: سهل بن وروى البخاري معلقًا بصيغة اصتزم عن أيب أمامة

.)) 

 ((. اظتستخرج يف نعيم أبو : )) وصلو(70/  70)[ اىثازُ فرخرزتو اهلل يف ] قال الحافظ ابن حجر

 (.79143[ )اىنربٍ: وقد وصلو أيضاً البيهقي يف ]قلت
  .ويستحب أن تكون ملحاء وقرناء ثالثاً:

ِ  وسلم عليو اهلل صلى النَّيبي  َضحَّى: )) قال أنس ( عن7999( ومسلم )1191ظتا رواه البخاري ) ِ  ِبَكب َشُت  َلَحُت  ِ  أَم   أَق  َرنَ ُت 
َلوُ  َوَوَضعَ  وََكب َّرَ  َوشَتَّى بَِيِدهِ  َذََبَُهَما  ((. ِصَفاِحِهَما َعَلى رِج 

ُركُ  َسَوادٍ  يف َيطَأُ  أَق  َرنَ  ِبَكب شٍ  أََمرَ  -وسلم عليو اهلل صلى- اللَّوِ  َرُسولَ  )) َأنَّ  َعاِئَشَة: ( َعن  7991وروى مسلم )  يف َويَ ب  
 ."اْلُمْديَةَ  َىُلمِّي َعاِئَشةُ  يَا" عَتَا: فَ َقالَ  بِوِ  لُِيَضحِّيَ  بِوِ  فَُأِتَ  َسَوادٍ  يف َويَ ن ظُرُ  َسَوادٍ 

 ِمنْ  تَ َقب لْ  الل ُهم   الل وِ  بِاْسمِ " قَاَل: مُثَّ  َذََبَوُ  مُثَّ  فََأض َجَعوُ  ال َكب شَ  َوَأَخذَ  َأَخَذَىا مُثَّ  فَ َفَعَلت  . "ِبَحَجرٍ  اْشَحِذيَها" قَاَل: مُثَّ 
 .بِِو (( َضحَّى مُثَّ . "ُمَحم دٍ  ُأم ةِ  َوِمنْ  ُمَحم دٍ  َوآلِ  ُمَحم دٍ 

 واهلل. أسود عينيو حول وما وبطنو قوائمو أنَّ  : )) فمعناه(390/ 9)[ ٍسيٌ شسحرزتو اهلل يف ] قال العالمة النووي

 .(( أعلم
 .(( َأقْ َرنَ  َكْبًشا قَ ر بَ  َفَكأَن َما الث الَِثةِ  الس اَعةِ  ِفي رَاحَ  َوَمنْ  وفيو: )) أيب ىريرة يف شأن اظتبادر إىل اصتمعة حديث وتقدم
 : واألملح ما فيو بياض وسواد وبياضو أغلب.قلت

 ،7097 ،7007 ،717 ،709 ،143 ،140ظتا رواه أزتد ) ويستحب استشراف العين واألذن رابعاً:
وابن  (،3419 ،3414 ،3410والنسائي ) (،7397والًتمذي ) (،0703وأبو داود ) (،7407 ،7013 ،7709
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ِرفَ  َأن   - وسلم عليو اهلل صلى - اللَّوِ  َرُسولُ  )) أََمَرنَا قَاَل: َعِلي رضي اهلل عنو ( َعن  4734ماجة ) َتش  َ  َنس  ِ  ال َعُت  َواألُُذنَ ُت 
.)) 

 .ًىٌ ددّث دسِ ىغريهقيد: 

 ونتأمل إليهما ننظر أي ويسكن الذال بضم واألذن". العُت نستشرف "أن: قولو : ))(717/ 3) [األدٌذُ حتفحيف ] قال

 حاجبك على يدك وضع فيو واألصل. النظر إمعان واالستشراف :قيل واصتدع، كالعور هبما تكون آفة من سالمتهما يف
. عليو أشرف شيء على يطلع أن أراد من فإنَّ  اظترتفع، اظتكان وىو الشرف من مأخوذ النظر، من الشمس دتنعك ال كي

 أي نتخَتمها أن أمرنا أي: اظتال خيار وىي الشرفة من ىو وقيل: الطييب قال. االستكشاف االستشراف: اظتلك ابن وقال
 .اى  الكاملتُت (( واألذن العُت ذات خنتار
 لو عن الوجوب حديث الرباء اظتاضي.  مر يف اضتديث لالستحباب والصارفواأل: قلت

 ومثقوبة األذن. وجتزئ مشقوقة،

 وألنَّ  خالفاً  فيو نعلم وال هبا األجزاء وحيصل تنزيو َّني (: )) وىذا74/740[ )املغينرزتو اهلل يف ] قال العالمة ابن قدامة

 كلو ((. ىذا من سامل يوجد يكاد ال إذ يشق ذلك من السالمة اشًتاط
ألنَّ النيب صلى اهلل عليو وسلم ضحى بالكباش وىي  ،إناثهأفضل من  فإنَّه ر الضأنك  ذ  ب التضحية خامساً:

 وىو مذىب مالك مطلقاً، إناثوأفضل من  يف كل جنس وقد أخذ من ذلك بعض العلماء إىل أنَّ الذكور الضأن،ذكور 
 .رواية عن أزتد وأحد قويل الشافعي

 اظتقصود كان ظتا واعتدايا الضحايا ويف: )) (11/ 01) [اىفراًٍ جمٌَعرزتو اهلل كما يف ] شيخ اإلسالم ابن تيمية وقال

 ((. األنثى من أفضل الذكر كان األكل
 .الوجاء في األضحية أبو حنيفةاستحسن  سادساً:

 أقرنُت كبشُت الذبح يوم وسلم عليو اهلل صلى النيب ذبح)) : قال اهلل، عبد بن جابر عن( 0191ظتا رواه أبو داود )
 ((. ينموجوء أملحُت

 .شٌاىدهىرا ددّث دسِ تقيد: 
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 أو خصيتاه قطعت ؽتا كان سواء اطتصي، وجيزئ: فصل: )) (709/ 74)[ املغين]رزتو اهلل يف  قال العالمة ابن قدامة

 بكبشُت ضحى وسلم عليو اهلل صلى النيب ألنَّ  بيضتاه; رضت الذي وىو ،موجوءاً  أو بيضتاه، سلت الذي وىو ،مسلوالً 
 .موجوءين أملحُت

 .كاظتقطوع واظترضوض
 .اظتقصود وىو وطيبو، اللحم وكثرة شتنو، يف يؤثر وذىابو مستطاب، غَت العضو ذلك وألنَّ 

 .(( خالفاً  ىذا يف نعلم وال
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 .أحكام وآداب فً ذبح األضاحًفصل: فً 
 مراعاته فً ذبح األضحٌة.ما ٌجب أوالً: 

  .التسمٌة وال تحل الذبٌحة إالَّ بها -1
 [707/األنعام] ىَفِسْقٌ{ ًَإَِّّوُ ػَيَْْوِ اىيَّوِ اسٌُْ ُّرْمَسِ ىٌَْ ٍََِّا ذَإْمُيٌُا }ًَىَالقول اهلل تعاىل: 

 ( عن رافع بن خديج عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال: 7997ومسلم ) (،0377وروى البخاري )
 ((.َفُكُلوُه  َعَلْيوِ  اللِ  اْسمُ  َوذُِكرَ  الد مَ  َأنْ َهرَ  َما)) 
 .أن ٌكون الذبح بعد صالة العٌد -2

  وسلم: عليو اهلل صلى النَّيبي  قَالَ : قَالَ  َعاِزبٍ  ب نِ  ال بَ رَاءِ  ( َعنِ 7997واللفظ لو ومسلم ) (،991ظتا رواه البخاري )
 قَ ْبلَ  َنَحرَ  َوَمنْ  ُسن تَ َنا، َأَصابَ  فَ َقدْ  َذِلكَ  فَ َعلَ  َفَمنْ  فَ نَ ْنَحرَ  نَ ْرِجعَ  ثم   ُنَصلِّيَ  َأنْ  َىَذا يَ ْوِمَنا ِفي نَ ْبَدأُ  َما َأو لَ  ِإن  )) "

َموُ  َلْحمٌ  ُىوَ  فَِإن َما الص اَلةِ   يَا نَِياٍر: ب نُ  بُ ر َدةَ  أَبُو َلوُ  يُ َقالُ  األَن َصارِ  ِمنَ  َرُجلٌ  فَ َقالَ  "َشْيءٍ  ِفي الن ْسكِ  ِمنَ  لَْيسَ  أَلْىِلوِ  َقد 
رٌ  َجَذَعةٌ  َوِعن ِدي َذََب تُ  اهللِ  َرُسولَ   ." ((بَ ْعَدكَ  َأَحدٍ  َعنْ  َتْجِزيَ  َأوْ  تُوِفَي، َوَلنْ  َمَكانَوُ  اْجَعْلوُ " فَ َقاَل: ُمِسنَّةٍ  ِمن   َخي  

 ( 7990ومسلم ) (،1100ظتا رواه البخاري ) الصالة فعليو أن يذبح مكانها أخرى قلت: ومن ذبح قبل
 بالناس صالتو قضى فلما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول مع األضحى )) شهدت: قال البجلي سفيان بن جندب عن
" الل وِ  اْسمِ  َعَلى فَ ْلَيْذَبحْ  َذَبحَ  َيُكنْ  َلمْ  َوَمنْ  َمَكانَ َها َشاةً  فَ ْلَيْذَبحْ  الص اَلةِ  قَ ْبلَ  َذَبحَ  َمنْ " فقال: ذَبت قد غنم إىل نظر
.)) 

 َكانَ  َمنْ ) ) النحر يوم وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول قال: قال أنس ( عن7990ومسلم ) (،1139وروى البخاري )
 (.( فَ ْلُيِعدْ  الص اَلةِ  قَ ْبلَ  َذَبحَ 
 .التشرٌق ٌومًأن ال ٌتجاوز فً الذبح  -3

 وذىب اإلمام الشافعي إىل أنَّ الذبح ديتد إىل ثالث أيام التشريق. العلماء،وىذا مذىب أكثر  قلت:

 يوم بعد يومان األضحى قال))  :عمر بن اهلل عبد نَّ أ نافع عن (7041)[ املٌطإوحيتج للجمهور مبا رواه مالك يف ]

 ((. األضحى

 .ىرا إسناد صذْخ ٍِ ؤصخ األساّْدقيد: 

 وأفضلها النحر، يوم بعد يومان النحر )): قال عباس، ابن عن( 7110،7117[ )ؤدناً اىقسآُالطحاوي يف ]وروى 

 ((. النحر يوم
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 .دسِ ىرا ؤثسقيد: 

 اهلل رضي عباس بن عن عطاء عن اضتضرمي عمرو بن طلحةمن طريق  (79009) [اىنربٍرواه البيهقي يف ] وأم ا ما

 مًتوك. اضتضرمي عمرو بن طلحةف ((. فال يثبت النحر يوم بعد أيام ثالثة األضحى)) : قال عنهما

 ((. بعده يومان األضحى( عن أنس قال: )) 7119[ )ؤدناً اىقسآُوروى الطحاوي يف ]

 ((. يومان العيد بعد الذبح(: )) 7111) ويف لفظ ((، بيومُت النحر بعد يضحى(: )) 7113) ويف لفظ

 .ىرا ؤثس صذْخ ػِ ؤّسقيد: 

 القول ىذا خالف اظتعٌت ىذا يف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول أصحاب من أحد عن روي نعلمو والرزتو اهلل: ))  وقال
.)) 

( 79191فرواه أزتد ) ((. ذبح التشريق أيام وكلعن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال: ))  وأم ا حديث جبير بن مطعم
 .مطعم بن جبَتو  موسى بن سليمان بإسناد منقطع بُت

  ((. ذبح كلها التشريق أيام : ))قال وسلم عليو اهلل صلى النيب عن وجاء من حديث أيب سعيد اطتدري رضي اهلل عنو

 .(79001[ )اىنربٍومن طريقو البيهقي يف ] ،(300/ 9)[ اىناٍورواه ابن عدي يف ]

 .(( اإلسناد هبذا كذب حديث ىذاالبنو: ))  (079/ 7) [اىؼيورزتو اهلل كما يف ] قال الحافظ أبو حاتم الرازي

 ((. عندي موضوع حديث ىذا: )) (47/ 0)أيضاً  وقال
 ويذبح ما وجب عليو. وجل،: وإن جتاوز الذبح عن أيام الذبح وجب عليو أن يتوب إىل اهلل عز قلت

 وصنع قضاء، الواجب ذبح الذبح، وقت فات إذا: فصل: )) (749/ 74) [املغينرزتو اهلل يف ] قال العالمة ابن قدامة

 ضتم، شاة األَّنَّ  الذبح; دون بذلك القربة كانت ضتمها قفرَّ  فإن التطوع، يف ؼتَت وىو وقتو، يف باظتذبوح يصنع ما بو
 .الشافعي قال وهبذا أضحية، وليست

 قد الذبح ألنَّ  الذبح; نقصها ما أرش وعليو ضتمها، فرق ذَبها فإن يذَبها، وال الفقراء، إىل يسلمها: حنيفة أبو وقال
 .وقتو بفوات سقط
 خرجت مث األيام، يف ذَبها لو وأنَّ  وذلك اللحم، كتفرقة وقتو بفوات يسقط فال األضحية، مقصودي أحد الذبح أنَّ  ولنا،
 ((. ذلك بعد فرقها تفريقها، قبل
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 .ما ٌستحب مراعاته عند ذبح األضحٌةثانٌاً: 
 : قال أنس ( عن7999( ومسلم )1191البخاري )ظتا رواه  ٌستحب التكبٌر عند ذبحها. -1

ِ  وسلم عليو اهلل صلى النَّيبي  َضحَّى))  ِ  ِبَكب َشُت  َلَحُت  ِ  أَم  َلوُ  َوَوَضعَ  وََكب َّرَ  َوشَتَّى بَِيِدهِ  َذََبَُهَما أَق  َرنَ ُت   ((. ِصَفاِحِهَما َعَلى رِج 
 عليو اهلل صلى- اللَّوِ  َرُسولَ  )) َأنَّ  َعاِئَشَة: ( َعن  7991ظتا رواه مسلم )ٌستحب أن ٌدعو هللا بتقبل أضحٌته.  -2

ُركُ  َسَوادٍ  يف َيطَأُ  أَق  َرنَ  ِبَكب شٍ  أََمرَ  -وسلم  َىُلمِّي َعاِئَشةُ  يَا" عَتَا: فَ َقالَ  بِوِ  لُِيَضحِّيَ  ِبوِ  فَُأِتَ  َسَوادٍ  يف َويَ ن ظُرُ  َسَوادٍ  يف َويَ ب  
 ."اْلُمْديَةَ 

 ِمنْ  تَ َقب لْ  الل ُهم   الل وِ  بِاْسمِ " قَاَل: مُثَّ  َذََبَوُ  مُثَّ  فََأض َجَعوُ  ال َكب شَ  َوَأَخذَ  َأَخَذَىا مُثَّ  فَ َفَعَلت  . "ِبَحَجرٍ  اْشَحِذيَها" قَاَل: مُثَّ 
 .بِِو (( َضحَّى مُثَّ . "ُمَحم دٍ  ُأم ةِ  َوِمنْ  ُمَحم دٍ  َوآلِ  ُمَحم دٍ 

 لقول النيب صلى اهلل عليو وسلم لعائشة يف اضتديث السابق: ح.ٌستحب شحذ السكٌن قبل الذب -3
  .(( ِبَحَجرٍ  اْشَحِذيَها" قَاَل: مُثَّ  ."اْلُمْديَةَ  َىُلمِّي َعاِئَشةُ  يَا)) 

ادِ  ( َعن  7911وروى مسلم ) سٍ  ب نِ  َشدَّ  الل وَ  ِإن   )) قَاَل: -وسلم عليو اهلل صلى- اللَّوِ  َرُسولِ  َعن   َحِفظ تُ ُهَما ثِن َتانِ  قَاَل: أَو 
َلةَ  فََأْحِسُنوا قَ تَ ْلُتمْ  فَِإَذا َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى اإِلْحَسانَ  َكَتبَ   فَ ْلُيِرحْ  َشْفَرَتوُ  َأَحدُُكمْ  َوْلُيِحد   الذ ْبحَ  فََأْحِسُنوا َذَبْحُتمْ  َوِإَذا اْلِقت ْ

 .(( َذبِيَحَتوُ 
 شحذ السكٌن قبل إضجاع البهٌمة. أن ٌكون ٌستحب -4

 َأنْ  َأتُرِيدُ  " وسلم عليو اهلل صلى النيب فقال شفرتو حيد وىو شاة أضجع رجالً  )) أنَّ  عنهما: اهلل رضي عباس ابن فعن
  " ((.ُتْضِجَعَها  َأنْ  قَ ْبلَ  َشْفَرَتكَ  َحَدْدتَ  َىالَ  َمْوتَاتٍ  تُِميتَ َها

والبيهقي يف  (،1194[ )املسردزك]واضتاكم يف  (،4190[ )ًاألًسط] (،77137[ )اىنثري] يف الطرباّن رواه 

 عباس. ابن عن عكرمة، عن األحول، لو من طريق عاصم واللفظ (77900[ )اىنربٍ]

 .ىرا ددّث صذْخقيد: 

 ( عن7999( ومسلم )1191ظتا رواه البخاري )ٌستحب وضع القدم الٌمنى على صفحة عنق البهٌمة.  -5
ِ  وسلم عليو اهلل صلى النَّيبي  َضحَّى)) قال:  أنس ِ  ِبَكب َشُت  َلَحُت  ِ  أَم  َلوُ  َوَوَضعَ  وََكب َّرَ  َوشَتَّى بَِيِدهِ  َذََبَُهَما أَق  َرنَ ُت   َعَلى رِج 

 ((. ِصَفاِحِهَما

 .للحديث السابق ٌستحب أن ٌتولى الذبح بنفسه. -6
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 .ٌستحب أن ٌستقبل بها القبلة -7

 هبا القبلة. فقد كان ابن عمر يكره أن يأكل من الذبيحة اليت ال يستقبل

 ذبيحة يأكل أن يكره كان عمر ابن )) أنَّ  نافع: عن أيوب عن معمر أخربنا (7171[ )املصنف] يف عبد الرزاق روى

 القبلة ((. لغَت ذَبت

 .ىرا ؤثس صذْخقيد: 

 وىذا إليها الذبيحة وتوجيو القبلة الذابح استقبال( الثالثة)) ) (:307/  7[ )اجملٌَع] يف اهلل رزتو النووي العالمة قال

 واجب بعضها ويف مستحب العبادات يف االستقبال النَّ  استحباباً  شدأ واألضحية اعتدى يف لكنو ذبيحة كل يف مستحب
 أيضاً  ىو ليمكنو وجهها يوجو وال القبلة إىل مذَبها يوجو( أصحها: )الرافعي حكاىا أوجو ثالثة توجيهها كيفية ويف

 ((. قوائمها يوجو( والثالث) بدَّنا جبميع يوجهها( والثاّن. )االستقبال
ستحب اضجاع البقر والشاة عند وٌ ،ٌستحب أن ٌنحر اإلبل قائمة معقولة القدم الٌسرى -8

 هما.ذبح

 .[49/اضتج] صٌََافَّ{ ػَيَْْيَا اىيَّوِ اسٌَْ فَاذْمُسًُا} لقول اهلل تعاىل:

 صلى- اللَّوِ  َرُسولَ  )) أَنَّ  َعاِئَشَة: ( َعن  7991ظتا رواه مسلم ) وأمَّا البقر والشاة فاظتستحب فيهما االضجاع قبل ذَبهما
ُركُ  َسَوادٍ  يف َيطَأُ  أَق  َرنَ  ِبَكب شٍ  أََمرَ  -وسلم عليو اهلل  َعاِئَشةُ  يَا" عَتَا: فَ َقالَ  بِوِ  لُِيَضحِّيَ  بِوِ  فَُأِتَ  َسَوادٍ  يف َويَ ن ظُرُ  َسَوادٍ  يف َويَ ب  

 ."اْلُمْديَةَ  َىُلمِّي
 ِمنْ  تَ َقب لْ  الل ُهم   الل وِ  بِاْسمِ " قَاَل: مُثَّ  َذََبَوُ  مُثَّ  فََأْضَجَعوُ  ال َكب شَ  َوَأَخذَ  َأَخَذَىا مُثَّ  فَ َفَعَلت  . "ِبَحَجرٍ  اْشَحِذيَها" قَاَل: مُثَّ 

 .بِِو (( َضحَّى مُثَّ . "ُمَحم دٍ  ُأم ةِ  َوِمنْ  ُمَحم دٍ  َوآلِ  ُمَحم دٍ 
ِ  وسلم عليو اهلل صلى النَّيبي  َضحَّى)) قال:  أنس ( عن7999( ومسلم )1191البخاري )ظتا رواه و  ِ  ِبَكب َشُت  َلَحُت  ِ  أَم   أَق  َرنَ ُت 

 ((. ِصَفاِحِهَما َعَلى رِْجَلوُ  َوَوَضعَ  وََكب  رَ  َوشَتَّى بَِيِدهِ  َذََبَُهَما

 .ٌوم النحر الذبح فًٌبادر بأن  -9

 النيب صلى اهلل عليو وسلم يف أضحيتو.ألنَّ ىذا الذي فعلو 
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 وإذا ضحً فً ٌومً التشرٌق فالمستحب أن ٌكون نهاراً. -11

 .[004: البقرة] {ٍَؼْدًُدَاخٍ ؤََّّاًٍ فِِ اىيَّوَ ًَاذْمُسًُا} لقول اهلل تعاىل:

رُ  {ٍَؼْدًُدَاخٍ ؤََّّاًٍ فِِ اىيَّوَ ًَاذْمُسًُا}: بقولو ويتعلق: )) (197/ 7)[ ذفسريهرزتو اهلل يف ] قال الحافظ ابن كثير  ذك 

 ... ((. األضاحي على اهلل
ومنع من ذلك اإلمام  لياًل،واصتمهور على جواز الذبح  وقد يطلق على الليل والنهار. النهار،واليوم يطلق يف األصل على 

 مالك وأزتد يف رواية.
 .وٌستحب عدم قطع نخاعها عند ذبحها -11

 خنعت إذا الشاة يأكل ال كان عمر بنا أنَّ  : ))نافع عن يوبأ عن معمر عن (7197[ )ٍصنفويف ]ظتا رواه عبد الرزاق 

.)) 

 .إسناده صذْخقيد: 

 . وٌستحب أن ٌكون الذبح فً المصلى -12
 وينحر يذبح وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول كان )) :قال عنهما، اهلل رضي عمر، ابن عن (1110ا رواه البخاري )ظت

 .(( باظتصلى

 باظتصلى يضحى أن وسلم عليو اهلل صلى ىديو من وكان: )) (400/ 0)[ املؼاد شادرزتو اهلل يف ] قال العالمة ابن القيم

.)) 
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 ذكر بعض األحكام المتعلقة باألضحٌة بعد ذبحها.فصل: فً 
 .ٌعطً الجزار منها أجرة لجزارته أنٌحرم أن ٌبٌع منها شٌئاً و -1

 َعَلى أَُقومَ  َأن   -وسلم عليو اهلل صلى- اللَّوِ  َرُسولُ  )) أََمَرّن  قَاَل: َعِلى   ( َعن  7471ومسلم ) (،7179البخاري )ظتا رواه 
نِوِ  ِمَها أََتَصدَّقَ  َوَأن   بُد  زَّارَ  أُع ِطىَ  الَ  َوَأن   َوَأِجلَِّتَها َوُجُلوِدَىا بَِلح  َها اصتَ   ." ((ِعْنِدنَا ِمنْ  نُ ْعِطيوِ  َنْحنُ " قَاَل: ِمن  

 ورتع ِجالل أجلة. صُتل فإنَّ رتع ُجل ِجالل،رتع اصتمع  ىو: (( أجلتهاقولو: )) و 
 .وَنوه كساء من البعَت، ظهر على يطرح ما :ىو "اصتل"و
 ٌستحب أن ٌأكل من أضحٌته وٌتصدق منها للفقراء والمساكٌن. -2

 [07/اضتج] اىْفَقِريَ{ اىْثَائِسَ ًَؤَطْؼٌَُِا ٍِنْيَا }فَنُيٌُا لقولو تعاىل:

 [49/اضتج] ًَاىَُْؼْرَسَّ{ اىْقَاِّغَ ًَؤَطْؼٌَُِا ٍِنْيَا }فَنُيٌُاوقال اهلل تعاىل: 

 وجاء األكوع،( عن سلمة بن 1199((. رواه البخاري ) َواد ِخُروا ،َوَأْطِعُموا ،ُكُلوا  وقال النيب صلى اهلل عليو وسلم: ))
رواه  جابر بن عبد اهللجاء عن و  ((. َوَتَصد ُقوا َواد ِخُروا َفُكُلوابلفظ: ))  (7917) رواه مسلم من حديث عائشة

أيب جاء عن و  ((. َواد ِخُروا َوتَ َزو ُدوا ُكُلواولفظو: ))  (7910) ((. ومسلم َوتَ َزو ُدوا ُكُلواولفظو: ))  (،7179البخاري )
 .(( اد ِخُروا َأوْ  َواْحِبُسوا َوَأْطِعُموا ُكُلواولفظو: ))  (7914)يف مسلم سعيد اطتدري 

 .وثلثاً يتصدق بو فهو حسن شاء،وثلثاً يهديو لمن  يأكلو،ثلثاً  :قلت: وإن قسمها أثالثاً 

 )) بَ َعثَ : قال علقمة، عن إبراىيم، عن األعمش، عن معاوية، أبو حدثنا (74419[ )ٍصنفوظتا رواه ابن أيب شيبة يف ]

يِِو، اهللِ  َعب دُ  َمِعي لِ  إىَل  َوأَب  َعثَ  ثُ ُلثًا، َوآُكلَ  بِثُ ُلٍث، أََتَصدَّقَ  َأن   ََنَر تُوُ  ِإَذا َوأََمَرّن : قَالَ  هِبَد   .بِثُ ُلٍث (( ُعت َبة َأِخيوِ  أَى 

 .ىرا ؤثس صذْخقيد: 

 عمر ابن عن نافع، عن رواد، أيب ابن عن وكيع، طريق : ومن(017-010/  1) [احمليَرزتو اهلل يف ] وقال ابن حزم

ََدايَا )) الضََّحايَا :قال ِلكألَ  ثُ ُلثٌ : َواعت   لِل َمَساِكُِت ((. َوثُ ُلثٌ  ،َلك َوثُ ُلثٌ  ،ى 

 .ىرا ؤثس دسِ إُ ماُ اإلسناد ٍا تني املصنف ًتني ًمْغ صذْخقيد: 

 :قال مث ضحيتو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول ذبح )) :قال ثوبان عن (7911مسلم ) منها ظتا رواه الصدقةب وال جت
 ((. اظتدينة قدم حىت منها أطعمو أزل فلم "َىِذهِ  َلْحمَ  َأْصِلحْ  ثَ ْوبَانُ  يَا"
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 .جواز ادخار لحم األضاحً أكثر من ثالث -3
 فَ ُزوُروَىا، اْلُقُبورِ  زِيَارَةِ  َعنْ  نَ َهْيُتُكمْ : )) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول قال :قال بريدة ( عن911ظتا رواه مسلم )

 ِفي فَاْشَربُوا ِسَقاءٍ  ِفي ِإال   الن ِبيذِ  َعنْ  َونَ َهْيُتُكمْ  َلُكْم، بََدا َما َفَأْمِسُكوا َثاَلثٍ  فَ ْوقَ  اأْلََضاِحيِّ  ُلُحومِ  َعنْ  َونَ َهْيُتُكمْ 
 ((.ُمْسِكًرا  َتْشَربُوا َواَل  ُكلَِّها اأْلَْسِقَيةِ 

 .قبل ٌوم النحر خشٌة هالكها فال ٌأكل منها وال أحد من أهل بٌته ذبح أضحٌته من -4
 وانطلق :قال ،معتمرين سلمة بن وسنان أنا انطلقت )) :قال اعتذيل سلمة بن موسى من طريق (7401ظتا رواه مسلم )

 البلد قدمت لئن فقال هبا يأت كيف أبدعت ىي إن بشأَّنا فعي بالطريق عليو فأزحفت يسوقها ببدنة معو سنان
 بدنتو شأن لو فذكر قال إليو نتحدث عباس ابن إىل انطلق :قال البطحاء نزلنا فلما فأضحيت :قال ذلك عن ألستحفُت

 مث فمضى :قال فيها وأمره رجل مع بدنة عشرة بست وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول بعث سقطت اطتبَت على :فقال
 على اجعلو ثم دمها في نعليها أصبغ ثم انحرىا" :قال منها؟ على أبدع مبا أصنع كيف اهلل رسول يا فقال رجع

 " ((.رفقتك أىل من أحد وال أنت منها تأكل وال صفحتها
 .وأعيت كلت ومعٌت "أبدعت" أي:

 معو يبعث كان وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول أنَّ  : ))حدثو قبيصة أبا ذؤيبا أنَّ  عباس ابن عن( 7409ورواه مسلم )
 صفحتها بو اضرب ثم دمها في نعلها اغمس ثم فانحرىا موتاً  عليو فخشيت شيء منها عطب إن": يقول مث بالبدن

 " ((.رفقتك أىل من أحد وال أنت تطعهما وال
 أبيو عن عروة بن ىشام من طريق (4709وابن ماجة ) (،970والًتمذي ) (،7190وأبو داود ) (،77994وروى أزتد )

 اصبغ ثم فانحره، شيء منها عطب إن )) :فقال هبدي معو بعث وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول أنَّ  اطتزاعي ناجية عن
 ((. الناس وبين بينو خل ثم دمو، في نعلو

 .صذْخ ددّثىرا قيد: 

 7وىذا وإن كان وارداً يف اعتدي فال فرق بينو وبُت األضحية. واهلل أعلم.
 بذلك.وال يلزم بدعتا ألنَّ النيب صلى اهلل عليو وسلم مل يأمر 

                                                           

قلت ىذا فيما مضى مث مل أجد من تكلم يف ذلك من أىل العلم فأنا اآلن متوقف فيها حىت أجد سلفاً، والذي دعاّن للقول  كنت 1-
للهدي والعكس من ذلك، السابق أنَّ جلَّ مسائل األضاحي واعتدي متشاهبة يف األحكام، وقد أخذ العلماء من أحاديث األضحية أحكاماً 

ء يف فمعرفة السن واتقاء العيوب وارد يف األضحية وأدخل العلماء يف ذلك اعتدي، واالشًتاك يف البدنة والبقرة وارد يف اعتدي، وأدخل العلما
   ذلك األضحية.
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ظتنصور البهوت  (774/ 3) [اإلرادات منتهى شرحوقد صرَّح بعض علماء اضتنابلة يف األضحية بلزوم البدل فقد جاء يف ]

 ذبح بال "تركها ولو" إياىا إلتالفو "بدعتا فعليو فذَبها" موتاً  "عليها" صاحبها "فخاف" معينة "مرضت ولو") اضتنبلي: )
 ((. يفرط ومل .عنده كالوديعة األَّنَّ  "نصاً  عليو شيء فال .فماتت"

م ضمنوه إذا ترك ذَبو حىت مات، ومل يضمنوه إذا ذَبو.  وقالوا يف اعتدي إذا عطب عكس ذلك وىو أَّنَّ
وإن خرج حٌاً فٌذكى  ا فإن خرج مٌتاً فذكاته ذكاة أمه،وإذا ذبحت األضحٌة وفً بطنها جنٌنه -5

 فً أٌام النحر.

والًتمذي  ،(4799وابن ماجة ) (،0701وأبو داود ) ،(77497أمو ما رواه أزتد )والدليل على أنَّ ذكاتو ذكاة 
 ((. أمو ذكاة الجنين ذكاة)) : قال وسلم عليو اهلل صلى النيب عن اطتدري سعيد أيب عن (7319)

 من حديث جابر. (0707ورواه أبو داود )

 .احلدّث ال ّنصه ػِ احلسِقيد: 

 وكبدىا كيدىا أجزائها من جزء وألنَّ ))  (:13-14/  0[ ) داًد ؤتِ سنِ هترّة] يف اهلل رزتو القيم ابن العالمة قال

 ذكيت فإذا َبكم، ينفرد ال منها، كاصتزء فهو جنيناً  دام ما واضتمل. مستقلة ذكاة إىل تفتقر ال اظتذبوح وأجزاء ،ورأسها
 ((. نص اظتسألة يف يكن مل لو اصتلي، القياس ىو فهذا اصتنُت، رتلتها من اليت أجزائها رتيع على الذكاة أتت األم
 النعمان جاء أن إىل قالوه ما خالف منهم أحداً  نعلم ال، إباحتو على الناس كان: اظتنذر ابن قال: )) اهلل رزتو قال أن إلى

 .نفسُت ذكاة تكون ال نفس ذكاة ألنَّ  ;حيل ال: فقال
 كان موضع أي يف جبرحو: اظتمتنع الصيد فذكاة والعجز، بالقدرة ختتلف الذكاة أن على استقرت قد الشريعة أنَّ : الرابع

 بأكثر ذَبو إىل يتوصل ال اصتنُت أنَّ  ومعلوم كان، موضع أي يف بطعنها إالَّ  ديكن ال اظتًتدية وذكاة ،عليو اظتقدور خبالف
 ((. أمو ذبح من

 .النحر أيام يف فيذكى : وأمَّا إذا خرج حياً قلت

 أضحية صار وألنَّ  يذَبها; كما يذَبو وفإنَّ  ىذا، ثبت إذا: )) (74/747)[ املغينرزتو اهلل يف ] قال العالمة ابن قدامة

 رجالً  أنَّ  عنو اهلل رضي علي عن روي وقد ،كأمو أيامو، عن تأخَته وال النحر، يوم قبل ذَبو جيوز وال ألمو، التبع وجو على
 إالَّ  حتلبها ال: علي فقال العجل؟ ىذا وضعت اوإَّنَّ  هبا، ألضحي البقرة ىذه اشًتيت إّنِّ  اظتؤمنُت، أمَت يا: فقال سألو،
 .سبعة عن وولدىا فاذَبها األضحى، يوم كان فإذا ولدىا، تيسَت عن فضالً 

 .(( علي عن حذف، بن اظتغَتة عن العبسي، زىَت عن األحوص، أيب عن منصور، بن سعيد رواه
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واظتغَتة  ،صذْخًإسناده  بو،من طريق مغَته وىو ابن أيب ثابت  (77913 ،9990[ )اىنربٍ: ورواه البيهقي يف ]قلت

رزتو  للحافظ ابن حجر (011/ 0)[ املنفؼح ذؼجْوكما يف ]  وذكره ابن خلفون يف "الثقات". مشهور،قال فيو ابن معُت: 

 اهلل.
 

 
 7اظتقدمة.....................................................................................................

 7.....................................................................................األضحية حكم يف: فصل
 7.................................................................األضحية فيو تشرع الذي اظتكان بيان يف: فصل
 0....................................................................األضحية يف مراعاتو جيب ما بيان يف: فصل
 0......................................................................األنعام هبيمة من األضحية تكون أن: أوالً 
 0............بيتو أىل وعن الشخص عن إالَّ  جتزئ فال الشاة وأمَّا ،سبعة عن والبقرة البدنة يف اظتشًتكون يزيد ال أن: ثانياً 
 3..........................................................................البهيمة يف الشرعي السن مراعاة: ثالثاً 
 1......................................................األضحية يف جيزئ ال بعيب معيبة البهيمة تكون ال أن: رابعاً 

 9.....................................................................منها خَت ىو مبا إالَّ  تستبدل ال أن: خامساً 
 1.................................................................األضحية يف مراعاتو يستحب ما ذكر يف: فصل
 1..................................بقرة يف شرك مث بدنة يف شرك مث الشاة مث البقرة مث بالبدنة أضحيتو يف يبدأ أن: أوالً 
 7.........................................................ونفيسة وذتينة شتينة تكون أن األضحية يف يستحب: ثانياً 
  7........................................................................وقرناء ملحاء تكون أن ويستحب: ثالثاً 
 7........................................................................واألذن العُت استشراف ويستحب: رابعاً 

 9..............................................................إناثو من أفضل فإنَّو الضأن بذََكر التضحية: خامساً 
 9...............................................................األضحية يف الوجاء حنيفة أبو استحسن: سادساً 

 77...................................................................األضاحي ذبح يف وآداب أحكام يف: فصل

 77.......................................................................األضحية ذبح يف مراعاتو جيب ما: أوالً 
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 77..........................................................................هبا إالَّ  الذبيحة حتل وال التسمية -7
 77.........................................................................العيد صالة بعد الذبح يكون أن -0
 77....................................................................التشريق يومي الذبح يف يتجاوز ال أن -4

 74..................................................................األضحية ذبح عند مراعاتو يستحب ما: ثانياً 
 74.............................................................................ذَبها عند التكبَت يستحب -7
 74.....................................................................أضحيتو بتقبل اهلل يدعو أن يستحب -0
 74......................................................................الذبح قبل السكُت شحذ يستحب -4

 74.....................................................البهيمة إضجاع قبل السكُت شحذ يكون أن يستحب -3
 74......................................................البهيمة عنق صفحة على اليمٌت القدم وضع يستحب -1
 74..........................................................................بنفسو الذبح يتوىل أن يستحب -9
 73...........................................................................القبلة هبا يستقبل أن يستحب -1
 73...............هماذَب عند والشاة البقر اضجاع ويستحب ،اليسرى القدم معقولة قائمة اإلبل ينحر أن يستحب -7
 71...........................................................................النحر يوم يف بالذبح يبادر أن -9

 71...................................................َّناراً  يكون أن فاظتستحب التشريق يومي يف ضحي وإذا -70
 71.................................................................ذَبها عند خناعها قطع عدم ويستحب -77
 71...................................................................اظتصلى يف الذبح يكون أن ويستحب -70

 79.....................................................ذَبها بعد باألضحية اظتتعلقة األحكام بعض ذكر يف: فصل
 79..................................................صتزارتو أجرة منها اصتزار يعطي أنو  شيئاً  منها يبيع أن حيرم -7
 79.............................................واظتساكُت للفقراء منها ويتصدق أضحيتو من يأكل أن يستحب -0
 71...............................................................ثالث من أكثر األضاحي ضتم ادخار جواز -4
 71..........................بيتو أىل من أحد وال منها يأكل فال ىالكها خشية النحر يوم قبل أضحيتو ذبح من -3
 77......النحر أيام يف فيذكى حياً  خرج وإن، أمو ذكاة فذكاتو ميتاً  خرج فإن جنينها بطنها ويف األضحية ذَبت وإذا -1

 79...........................................فهرست اظتوضوعات.............................................
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